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 چکیده

ست. در این تران    مشهورترین دوبیتیهای ادب   ها كه هفارسی به باباطاهر عریان منسوب ا

اند، عرفانِ ناب و سـوز و گدازهای عاشـقانۀ    در نهایت سـادگی و به لهجۀ لری سـروده شـده   

ازندرانی مسراینده دیده میشود. چند قرن پس از باباطاهر، شاعرانی چون پورفریدون، صوفی 

د كه برخی بدلیل شباهت داشتن ناانگیز سرودهغمو... نیز دوبیتیهایی فولکلوریک، عاشقانه و 

اند. شـــاعران این دوبیتیها تالشـــی برای تقلید و به اشـــعار باباطاهر، به دیوان وی راه یافته

اند؛ امّا در دورۀ بازگشــت ادبی كه شــاعران بطرز قدما و گویی اشــعار باباطاهر نداشــتهنظیره

سانی و عراقی      سبکهای خرا شاعران بزرگ  شاعران     بویژه  انند مشعر میسرودند، معدودی از 

ه لهجۀ بایزدی كازرونی و غافل فیروزآبادی به ســـبک باباطاهر نظر داشـــتند و دوبیتیهایی 

ی نســـبِ  لری ســـرودند؛ درحالیکه هر دو از دیار فارس بودند و به لری تکلم نمیکردند؛ حتّ

وضوح  ها بهرهر و یا در تذكایزدی با چند واسطه به اعراب نجد میرسید. در دیوان این دو شاع

ــده اســت كه این دوبیتیها  ــده« بطرز باباطاهر»ذكر ش ــروده ش اند. عوامل مختلفی باعث  س

ه به بررسی  شباهت و تفاوت این دوبیتیها نسبت به دوبیتیهای باباطاهر شده كه در این مقال   

سرای  دوبیتی جار،آنها و میزان موفقیتشان در پیروی از سبک باباطاهر میپردازیم. در دورۀ قا

ست كه گرچه در برخی موارد از ترانه     شتی نیز میزی شهوری بنام فایز د های باباطاهر تأثیر م

 گرفته است، امّا نمیتوان اشعارش را به سبک دوبیتیهای باباطاهر بشمار آورد.
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Abstract 

The most famous couplets of Persian literature are related to Baba 

taher. In these songs, which are written very simple in Lori accent, a pure 

mysticism and poem’s lovesickness can be seen. A few centuries after 

Baba taher, poets such as Pur-e Fereydun, Sufi-e Mazandarani and etc. 

have also composed folk, romance and tragic couplets which some of them 

came to the Baba taher’s book of poems because of their similarity to his 

poems. The poets of these couplets have not tried to imitate the poetry of 

Baba taher, But in the period of literary return, which the poets compose 

poem in the style of old ones, especially the great poets of Khorasani and 

Iraqi styles, Few of the poets, such as Izadi-e Kazeruni and Qafel-e 

Firuzabadi, were interested in Baba Taher’s poetry style and they 

composed couplets in Lori accent and Baba Taher’s poetry style; While of 

them were from Fars region and did not speak to Lori accent; Even Izadi’s 

parentage came to Najd Arabs with several mediators. In the Divan of 

these two poets or in the biography books it is clearly mentioned that these 

couplets are "in Baba Taher’s poetry style". Different factors make the 

similarities and differences of this couplets to the Baba taher’s couplets. 

In this article, we review them and their success rate in following the style 

of Baba Taher. During the Qajar period, there was also a famous poet of 

couplets named Fayez Dashti which, although in some cases, has been 

influenced by Baba Taher's songs, but his poetry cannot be considered in 

Baba Taher’s poetry style. 
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 مقدمه -1

به احتمال بسیار زادۀ نیمۀ دوم قرن چهارم و درگذشته در نیمۀ  دوبیتیهای باباطاهر ــــ 

سکی، اذكایی: ص  ــ143اول قرن پنجم )تکمله و تعلیق بر گفتار مینور شهورترین   ( ـــ از م

شده و در میاِن عامۀ مردم رواج         سروده  ست كه به لهجۀ لری یا فهلوی  شعار ادب فارسی ا ا

ای از آن مربوط حال، سرگذشتِ مبهمِ باباطاهر و همچنین در دست نبودن نسخه    دارد. بااین

صرف در زبان     شاعران در این دوبیتیها و همچنین ت شدن دوبیتیهای دیگر   به دورۀ او، وارد 

های باباطاهر دشوار باشد و   آنها سبب شده است كه تحقیق در احوال و سبک اشعار سروده       

ــتی و با قطعیّت پیرامون موارد مطرحنتوان به ــده اظهار نظر كرد. درس ــحیح این ش تعداد ص

ــیاری دارد. در دیوان     ــعار الحاقیِ بس ــت و مانند رباعیات خیام، اش ــخص نیس دوبیتیها مش

دوبیتی به همراه چند غزل آمده اســت  360حید دســتگردی بیش از باباطاهر به تصــحیح و

ــار به    براین، مجموعه (. عالوه101-100و  58-1)رک: دیوان باباطاهر: ص    ای از كلمات قصـ

زبان عربی به وی نسبت داده شده كه چند شرح از آن در دست است )شرح احوال و آثار و       

 (.60-58دوبیتیهای باباطاهر عریان، مقصود: ص

ــعار باباطاهر عریان، پژوهشــهای گوناگونی درمورد  د ــالیان اخیر با توجه به اهمیت اش ر س

ای  های عرفانی او، تأثیرش بر سبک عراقی و... انجام شده است. امّا نکته   زبان شعر وی، اندیشه  

كه تاكنون هیچ محققی بدان نپرداخته، این است كه در دورۀ بازگشت ادبی كه تقریباً همزمان 

ــ  ــلس ــاعرانی به 1203لۀ قاجاریه )با س ــکل گرفت، چه ش ــوح از دوبیتیهای  ق( در ایران ش وض

باباطاهر عریان تقلید كردند، تلقی آنان از طرز باباطاهر چه بود و تا چه حدی در این تقلید و                 

گویی موفق بودند؛ توضیح اینکه در دورۀ بازگشت، شاعران با توجه به اشعارِ سرایندگانِ       نظیره

هایشــان،  ک خراســانی و عراقی، به تقلید از آنان و به پیروی از ســبک ســروده مطرحِ دو ســب

سرودند. در این میان، به قالبهای دیگری چون       صیده و غزل می شعاری را بویژه در قالبهای ق ا

ــد )تاریخ ادبیات ایران در دورۀ   ــمط، رباعی و دوبیتی كمتر توجه میشـ ــتزاد، مسـ قطعه، مسـ

شت ادبی، خاتمی: ج  شت:          277، ص2بازگ صلی دا شاخۀ ا شت دو  ضت بازگ .  1(. درواقع، نه

سرایی به سبک شاعران كهن خراسانی و عهد سلجوقی )رودكی، عنصری، انوری و...(.         قصیده 

سته جای میگیرند.        شیبانی در این د سروش و  سبک عراقی و    . غزل2صبا، قاآنی،  سرایی به 

و نشاط اصفهانی چنین است      تقلید از حافظ و سعدی. شعر مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی     

(. در این میان، البته شاعران متعددی نیز در میان اشعار   306شناسی شعر، شمیسا: ص     )سبک 

ضامین            سعد و رباعی ــــ اغلب با م سعود  ستزاد بطرز م سبک منوچهری، م سمط به  خود، م

ــ میسرودند، امّا به دوبیتی كه بیش     تر به عامۀ  عارفانه و شبیه به رباعیهای مولوی، حافظ و... ــ

مردم اختصـــاص داشـــت و با انجمنهای ادبی و دربار پادشـــاهان ســـازگار نبود، كمتر رغبت  
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شاعران در قالب دوبیتی        شت هم عمدتاً به تقلیدهای  شها دربارۀ دورۀ بازگ میکردند. در پژوه

 توجه نشده است.

ایزدی  »ۀ الدربارۀ موضوع این مقاله تاكنون پژوهشی منتشر نشده است. تنها همایونی در مق     

اختصار بررسی    های ایزدی را از دیدگاه محلی بودن به( ترانه64)ص« های محلیكازرونی و ترانه

ست كه     شده ا های باباطاهر  های محلی ایزدی... گاه با ترانهترانه»كرده و در تحقیق خود متذكّر 

ی به طبع  ر بمبئوی بدین نکته توجه نداشته كه در دیوانی كه بدست خود شاعر د   «. پهلو میزند

دوبیتیهای   (.104رسیده، به تقلید از سبک باباطاهر اشاره شده است )دیوان ایزدی كازرونی: ص     

سبک    باباطاهر هم تا به حال به صل و دقیق  شوارتر       صورت مف شده و این كار را د سی ن شنا

س           شعار به باباطاهر ا سبت این ا صحت ن شخص نبودن  صلی این امر هم م ت  میکند. دلیل ا

 (.127كن: صشخصیت باباطاهر، معدن )رک:

ترین و بارزترین البته با بررسی مضمون دوبیتیهای منسوب به باباطاهر، توصیف را مهم     

های توصیه، تعلیل، آرزو و تمنا و  اند و پس از آن به ترتیب سازه ویژگی این دوبیتیها دانسته 

ــاخت كالن این دوبیتیها ذكر كرده       ــکایت را در سـ ــاخت كال  براند ) گله و شـ ــی سـ ن رسـ

 (.139رشیدی و انصاری: ص های باباطاهر همدانی،دوبیتی

شابهِ ترانه  های باباطاهر را به دو گروه تقسیم میکنیم؛ اول، آنچه   در این مقاله دوبیتیهای م

ها ســروده شــده و به اشــعار باباطاهر شــباهت دارد، امّا به  تنها به زبان فهلوی و یا دیگر لهجه

ــت و گوی  ــبک آن نیس ــعار    ندهس ــت؛ مانند اش ــته اس ــی برای پیروی از آن نداش ــش اش كوش

شاعر از           سه  سئلۀ تقلید این  شتی و جز آن. ازآنجاكه م صوفی مازندرانی، فایز د پورفریدون، 

باباطاهر شهرت بیشتری دارد و یا اشعارشان به دیوان باباطاهر وارد شده است، دوبیتیهای این       

ــه را به ــی میکنیم. دوم، س ــار بررس ــت ادبی  اختص ــعاری كه در دورۀ بازگش و به تقلید از  1اش

باباطاهر ســروده شــده و دقیقاً توســط خود شــاعر یا ادیبان همعصــر وی ذكر شــده كه بطرز   

ست. نگارندگان پس از تتبع در تذكره    سروده ا های متعدد و برخی دیوانهای چاپی و باباطاهر 

شخصاً در دورۀ باز       شاعر را یافتند كه م سبک باباطاهر دوبیتی     سنگی، تنها دو  گشت ادبی به 

شاعران از دیار فارس  سروده  اند: ایزدی كازرونی و غافل فیروزآبادی. جالب اینکه هر دوی این 

ــابهت و  و از تباری جز قوم لر بوده ــاعران، عوامل مش ــپس با توجه به دوبیتیهای این ش اند. س

                                                      
ــاهکارهای ادبی، آثاری را خلق میکردند؛ همچون          1 ــاعران به پیروی و تحت تأثیر شـ . پیش از این دوره، شـ

سه  سی به نظم درآمدند )رک: تاریخ  شاهنامۀ  هایی كه پس از حما صفا: ج فردو -363، ص2ادبیات در ایران، 

ــۀ نظامی )رک: همان: ج( و یا منظومه366 ــتر به وزن 809-808، ص2هایی در جواب خمس ( كه در آنها بیش

مشترک و شباهت موضوع توجه میشد؛ اّما در دورۀ بازگشت، شاعران به خصوصیات گوناگون سبکی شعری             

لبته فایز دشتی را نیز باید از شاعران دورۀ بازگشت به شمار     اند. اكه میکوشیدند از آن تقلید كنند، نظر داشته  

 آورد، امّا همانگونه كه پس از این خواهیم دید، وی تالشی برای سرودن دوبیتی بطرز باباطاهر نداشته است.
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ــی مینمایی     ــبکی آنها با دوبیتیهای باباطاهر را بررسـ ــیم معیاری برای مغایرت سـ م و میکوشـ

 موفقیت یا عدم موفقیت ایزدی و غافل بدست دهیم.

در این مقاله بدلیل گســـتردگی موضـــوع بنای مقدمات و شـــرح حالها را بر اختصـــار 

ــ كه موضوع اصلی     میگذاریم تا مجال بیشتری برای بررسی دوبیتی   سرایی بطرز باباطاهر ــ

مصحَّح وحید  دیوان باباطاهراینکه گرچه پس از  این نوشتار است ـ داشته باشیم. نکتۀ دیگر

شده، از دیوان طبع وحید          صحیح این دیوان انجام  شمندی در ت شهای ارز ستگردی پژوه د

 ایم؛ زیرا این تصحیح همچنان اعتبار خود را حفظ كرده است.دستگردی بهره برده

 بحث -2

 سرایی به زبان فهلویدوبیتی -2-1

سترس، از چند  شعاری از آنها به دیوان باباطاهر راه  شاعر نام برده  در منابع در د اند كه ا

یافته است؛ مسلّماً یکی از دالیل این مسئله، شباهت این دوبیتیها از نظر زبان و یا مضمون       

های باباطاهر است. این شاعران عموماً به پیش از دورۀ قاجار تعلق دارند و دوبیتیهای  به ترانه

ــاره   فولکلوریک چندانی هم از  ــت. در منابع موجود نیز به این نکته اش ــت نیس آنان در دس

بر سه شاعری اند. عالوهنشده كه این شاعران دوبیتیهای فهلوی خود را بطرز باباطاهر سروده 

ــاطربیک محمد همدانی هم ادعا كرده كه چند دوبیتی    ــاره میکنیم، ش كه در زیر بدانها اش

ــ ــت  كردی )پهلوی( كه امروزه بنام باباطاهر ض ــت )زیس ــده، از آن اوس نامۀ باباطاهر،  بط ش

 (.119مینورسکی: ص

 پورفریدون -2-1-1

از این شــاعر كه از كردان فارس و احتماالً از شــاعران قرن هفتم و یا اوایل قرن هشــتم  

ست؛  بوده، چند دوبیتی برجای مانده كه به همان زبان باباطاهر )یکی از لهجه های پهلوی( ا

؛  75-74و  71اند )پورفریدون، نفیســی: صوارد كرده باباطاهر دیوانبه ازاینرو اشــعار او را 

سخه    شعار پورفریدون در ن شعار باباطاهر، ا ؛ تذكرۀ 245-243كیش: صصداقت  های چاپی ا

(. البته  142؛ مجموعۀالظرایف: 728الفصــاحه: ص؛ تذكرۀ مرآت299شــکرســتان پارس: ص

ریدون ذكر كرده و به همین دلیل، پورفریدون برخی از صاحبان تراجم، نام پدر باباطاهر را ف 

سته  صانیف اند )رک: را همان باباطاهر دان شیعۀ الذریعۀ الی ت شرح احوال و  ؛ 642، ص9: جال

ــود: صآثار و دوبیتیهای باباطاهر عریان،  ــخه ؛ 14مقص ــعار پورفریدون در نس های چاپی  اش

كر زندگی و اشعار پورفریدون  (؛ امّا با توجه به ذ252-250كیش: صصداقت  اشعار باباطاهر، 

ــعار وی را  ــاعر بعید مینماید. برای نمونه یکی از اش در منابع گوناگون، یکی بودن این دو ش

 ( مذكور است، نقل میکنیم:41)صدیوان باباطاهر كه در 

ــی   ــای ــرد ن ــام ــردی از ن ــزا م ــزی  ع

 

ــی   ــه از ب ــال ــغــان و ن ــیف ــای  درد ن
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فریــدون           پور نو از  یقــت بشـــ ق  ح

 

ــعلــه از   ــرد نــاییكــه شـ  تنور سـ

 (72)پورفریدون، نفیسی: ص 

شخصیت نبوده  به یقین میتوان اند، بههرحال، با این فرض كه پورفریدون و باباطاهر یک 

گفت كه پورفریدون تالشی برای پیروی از سبک باباطاهر نداشته است؛ زیرا هم در زمانۀ او،   

شاعری رایج نبوده و هم در منبعی به      شعر بطرز  شاره   سرودن  شعار باباطاهر ا تقلید وی از ا

 نشده است.

 صوفی مازندرانی -2-1-2

ند دوبیتی موجود در   طاهر     چ با با عار     51و  34، 27، 26)صدیوان  ــ یان اشـ ( را در م

( ـ شاعر و عارف قرون دهم و یازدهم هجری قمری 70و  63مالمحمد صوفی مازندرانی )ص

 ( را:14)صیوان باباطاهر داند. همچنین یک دوبیتی مندرج در ـ نشان داده

ــتم    مو آن بحرم كه در ظرف آمدسـ

 

ــتم     مدسـ ــر حرف آ طه بر سـ  چو نق

ــه هــر الــفــی الــف   ــهب ــرآی  قــدی ب

 

لف   تم    ا لف آمــدســـ  قــدم كــه در ا

شیده    ساس آن كو ستفاده از آن بدست آورند،     كه برخی بر ا سال تولد باباطاهر را با ا اند 

اند )تکمله و تعلیق بر گفتار مینورســکی، ســاختۀ نقطویانی چون صــوفی مازندرانی دانســته

وجود دارد كه  دیوان صوفی(. هفتادویک دوبیتی و رباعی دیگر نیز در 126-125اذكایی: ص

 برخی از نظر مضمون و نه زبان، به دوبیتیهای باباطاهر شباهت دارند؛ مانند:

ــد     ــای ــاک ب ــن ــم ــان غ  دل آزادگ

 

ــدچــاک بــایــد   ــینــۀ صــ  درون سـ

 رفــتــناز ایــن دار فــنــا هــنــگــام  

 

ید          با پاک  مه كس  با ه  حســـابش 

 (65)دیوان صوفی مازندرانی: ص                                                                  

( را )غمناكی عاشق در بیت اول 45كه مضمون این دوبیتی باباطاهر )دیوان باباطاهر: ص

 آورد:و توجه به محاسبۀ اعمال در بیت دوم( به یاد می

یی            جو تو  گر  ــه  خراب لم  حوا  مو ا

 

ــه گر تو جویی            كبــاب  جگربنــدم 

تی          ف گر نو  ــار  تی و ی ف  تــه كــه ر

 

به گر تو جویی       مت هم حســـا یا  ق

صوفی مازندرانی كه متولّد آمل بود، مدتی را در ری و اصفهان گذراند و به وادی تصوف     

كشانده شد. ازآنجاكه بسیار آزادمنش بود، برخی به مخالفتش برخاستند. مدتی در شیراز و      

ق  1035و یا  1032كازرون بود و سپس به سمت هندوستان حركت كرد. در نهایت به سال 

از جملۀ آثار اوست )دیوان صوفی  نامه ساقی و  دیوان، تذكرۀ بتخانهدر همان دیار درگذشت.  

وگذار صـــوفی مازندرانی در ســـرزمینهایی چون ری و (. شـــاید گشـــت9-3مازندرانی: ص

خصوص فارس ـــ كه دیگر شاعران مورد بررسی این مقاله هم از آنجا بودند ـــ در سرودن به

ــت. بااین  به تقلید  بر اینکه در منبعی  حال، عالوهاین چند دوبیتی فهلوی تأثیرگذار بوده اسـ
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شعارش به دوبیتیهای باباطاهر هم نمیتواند         شباهت برخی ا شده،  شاره ن صوفی از باباطاهر ا

 مؤیّد این مسئله باشد.

 فایز دشتی -2-1-3

ق(، اهل كردوان یکی از روســتاهای  1330-1250« )فایز»محمدعلی دشــتی متخلص به 

ل جوانی عشــق و شــوری دشــتی )در اســتان بوشــهر كنونی و از مناطق فارس قدیم(، در اوای

آتشین سراپایش را فراگرفت و در پیِ آن، به سرودن دوبیتیهایی عاشقانه و عارفانه روی آورد.       

ــعار را با آوازی حزن ــَروِه»انگیز كه در جنوب ایران به او این اش ــت، میخواند. « ش معروف اس

بیتیهای او را دوروزگار او از طریق كشاورزی میگذشت و اغلب به سیر و سیاحت میپرداخت.      

ــته        ــعار باباطاهر دانسـ ــابه اشـ ــمندان و  91-87و  56-50های فایز: ص  )ترانه اند  مشـ ؛ دانشـ

 (.23-22، ص4زادۀ آدمیت: جسرایان فارس، ركنسخن

ــتفاده كرده، اگرچه  حال، باباطاهر از واژهبااین ــادۀ لری، عامیانه و فولکلوریک اس های س

شده برخی كلما      شعار او باعث  صرفات در ا شوند، درحالیکه       ت سلیس تبدیل  سی  ت به فار

هایی كه فایز در دوبیتیهای خود از آنها بهره برده، بیشــتر ادبی فصــیح یا عربی متداول واژه

ست و جنبه   شده ) های بدیعی و عروضی هم به در زبان فارسی ا های فایز:  ترانهخوبی رعایت 

از دوبیتیهای باباطاهر دانست؛   های فایز را متأثر(. هرچند میتوان برخی از سروده 93-91ص

، 166، 119امّا فایز از دیگر شــاعران بویژه فردوســی نیز تأثیر گرفته اســت )رک: همان: ص

 و...(. تأثیر متون حکمی و عرفانی هم در اشعارش دیده میشود: 167

 به دارالملک تن دل پادشـــاه اســـت
 

ــت   ــپاه اس  جوارح در اطاعت چون س

ــاه    فــایزبــه هر جــا عزم دارد شــ

 

ــت   كه را یارا كه گوید این نه راه اسـ

 (122)همان: ص 

 ( آمده است:15، ص1غزّالی )جكیمیای سعادت در 

ست و به راه گذر آمده    » ست و بدین عالم غریب آمده ا حقیقت دل از این عالم نی

شکر وى          ضاى تن ل ست، و همه اع شت ظاهر مركب و آلت وى ا ست، و این گو اند، ا

 «.... و تن اندر همه حال، تبع وی استوى استجملۀ تن،  پادشاه و

(.  149های فایز: صترانهعلومی چون نجوم هم در اشــعار فایز دیده میشــود )رک:  تأثیر

ــعار باباطاهر، اكثرِ قریب  ــتر اش اتفاقِ ابیاتِ دومِ دوبیتیهایِ فایز تخلص دارند. بهبرخالف بیش

شبیه حروفی و  های زیبایِای از آرایهصورت ماهرانه همچنین وی به  بدیعی همچون عقد، ت

ستفاده میکند )رک: همان: ص  بجای اینکه به لهجۀ  ( و 178، 173، 153، 148، 118تلمیح ا

همچنین  (. 233لری مورد استفادۀ باباطاهر توجه داشته باشد، به تركی توجه دارد )رک: همان: ص

شود؛ مثل زورق، نا    شعار او دیده می ساحل، بندر، ماهی و  تأثیراتی از اقلیم جنوب در ا خدا، 
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 (.186و  132، 180)رک: همان: صاَهرَم 

شعار فایز و باباطاهر وجود دارد، امّا     سبکی ا مثالهای درخور توجهی در زمینۀ تفاوتهای 

شاعر از باباطاهر و دیگران گرفته، در این   پرداختن به تمام آنها و همچنین تأثیراتی كه این 

 ن دوبیتیهای فایز را به سبک دوبیتیهای باباطاهر دانست.مقال نمیگنجد. درهرحال، نمیتوا

 سرایی بطرز باباطاهردوبیتی -2-2

سروده           شعاری به تقلید از  شیدند ا شت ادبی میکو صر قاجار و دورۀ بازگ های شعرای ع

ای كه در سبک هندی   خیالیها و تركیبات پیچیدهشاعران مطرح گذشته بسرایند و از نازک   

 نند.  مطرح بود، دوری گزی

شــناســان ایران هســتند یا  شــاعران دورۀ بازگشــت درحقیقت نخســتین ســبک»

شناسی اشتغال  نخستین كسانی هستند كه بدون اینکه خود بدانند، به مطالعات سبک

سبک  سی فی   ورزیدند.  شد، در همین دوره آغاز     شنا شته با الواقع بدون اینکه نامی دا

ست،       شاعران برای تقلیدهای در شود؛ زیرا  صات  می مجبور بودند به همۀ جوانب مخت

شناسی    )سبک « نیکی بیاموزند.زبانی و فکری و ادبی آثار قدما دقیق شوند و آنها را به 

 (.320شعر، شمیسا: ص

شاعر        سنگی و خطی تنها بنام دو  سی كتب تذكره و دیوانهای چاپی، چاپ  نگارندگان با برر

سبک باباطاهر عریان دوبیتی بسرایند. مسلّماً     اند به برخوردند كه در دورۀ بازگشت ادبی كوشیده  

ــند و دوبیتیهای    ــاعران دیگری از این دوره چنین تقلیدی از باباطاهر كرده باش احتمال اینکه ش

 آنان در منابعی ذكر شده كه از دسترس ما دور مانده باشد، وجود دارد.

 ایزدی كازرونی -2-2-1

ــیخ محمدخان كازرونی متخلص به  ــیزدهم و چهاردهم   از « ایزدی»ش ــاعران قرن س ش

ـ تازی    ـ شیخ ناصرخان  نژاد و از اعراب نجد بوده است. ایزدی به  هجری است. جدّ اعالیش 

ق در كازرون متولد شد. پس از تحصیل علومِ عصرِ خود رهسپار هندوستان شد       1255سال  

ــیراز به تهران ر ــاند. پس از مدتی اقامت در شـ فت و به  و دیوانش را در بمبئی به طبع رسـ

ق در شیراز درگذشت و در   1322ملقّب شد. ایزدی سرانجام در شوّال سال     « الملکفصیح »

زادۀ آدمیت:  ركنسرایان فارس،  دانشمندان و سخن  دختران این شهر مدفون شد )  بیبقعۀ بی

ــا: ص  387و  382، ص1ج ثارالرضـ ــعرا: ص   46؛ آ قۀالشـ ؛ ایزدی كازرونی،  209-208؛ حدی

 (.79الفصاحه: ص؛ تذكرۀ مرآت67كرۀ شعاعیه: ص؛ تذ120زاده: صمظلوم

رباعیات لری   »ودو دوبیتی تحت عنوان  ( پنجاه 109-104)صدیوان ایزدی كازرونی  در 

آمده اســـت. هشـــت دوبیتی از همین مجموعه نیز با  « بطرز باباطاهر همدانی علیه الرحمه

-252)ص ستان پارس شکر در تذكرۀ « بطرز باباطاهر عریان فرموده»اندک تفاوتی با عنوان 

شعری در     253 سرودن آنها   دیوان ایزدی ( مشاهده میشود. انواع قالبهای  وجود دارد كه در 
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ست. در ادامه،          شته ا شاعرانی از قدما نظر دا شاعر یا  شاعران دورۀ بازگشت به  همانند دیگر 

زدیک  سرایی را به توفیق ن عواملی كه تالش ایزدی برای پیروی از سبک باباطاهر در دوبیتی 

ــی          ــعار باباطاهر تفاوت ایجاد مینماید، بررسـ ــعار او و اشـ میکند و نیز عواملی كه میان اشـ

 میکنیم.

 ت سبکیعوامل مشابه -2-2-1-1

های لری موجود در   ها: ایزدی بخوبی از برخی واژه گذاری واژه الف( كلمات لری و حركت  

كت        ــت. همچنین حر طاهر بهره برده اسـ با با های  ها در تلقین لری بودن  گذاری واژه دوبیتی

ــی دارد دیوان ایزدی دوبیتیها در   ــاسـ ــی اسـ گذاری، برخی از تا بدانجا كه بدون حركت  1نقشـ

ــمی مینماید.  ــی رس ــیاری بهره برده كه در ایزدی از واژهدوبیتیها به زبان فارس های لری بس

 های باباطاهر هم دیده میشوند:ترانه

ــه دیرُم     ــوت  دلی از آتش غم سـ

 

ــه دیرُم   تنی مــاننــد زر       در بوت

جان تهی        قالبم از  چه غم گر 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــد؟

 

صد جان در لبت اندوته دیرُم    كه 

 (107)دیوان ایزدی كازرونی: ص 

شده )ص   « داری»و « دارم»بجای « دیری»و « دیرُم» ستفاده  ،  104در موارد متعددی ا

ستفادۀ باباطاهر از این لغت:  (. نمونه108، 107، 105 شی دیرم تن محنت»ای از ا « خدایا ك

طاهر: ص     با با به   و...(. از دیگر واژه 6، 5، 3؛ نیز در 1)دیوان  )=  2«وابُونه »های لری میتوان 

ــد، ص ــُم»(، 108، 107، 105من، ص« )= مو»(، 107، 105نباش (،  105بروم، ص« )= بش

شتُم » شتم، ص « )= ه ست، ص « )= بی»(، 106گذا ست،   « )= نی»(، 108، 107، 106ا نی

«  شو»(، 107اندوخته، ص« )= اندوته»(، 108، 107سوخته، ص)=  «سوته»(، 109، 107ص

شاره كرد كه در ترانه 108میکنی، ص« )= میکری»( و 108)= شب، ص  های باباطاهر هم  ( ا

زیبایی   های باباطاهر نیامده، امّا از آن به         خواب( نیز گرچه در ترانه  « )= خُوْ»اند.  بکار رفته  

 .(106)همان: صاستفاده شده است 

دیده  اســـتفاده از تعبیرات، تركیبات و مضـــمونهایی كه در دوبیتیهای باباطاهر هم ب(

ــود. چند نمونه از این موارد را در زیر می  آوریم؛ با ذكر این نکته كه به یک مثال برای   میشـ

 هر موضوع بسنده میکنیم:

 :19دیوان باباطاهر: ص

                                                      
ــعار ایزدی نقل می    . در ادامه، حركت1 ــت كه در   گذاری تمام آنچه از اشـ وی آمده دیوان كنیم، عیناً همان اسـ

 است.

و  7اســتفاده شــده اســت )دیوان باباطاهر: ص« وابو»به كار نرفته، اما دو بار « وابونه». در دوبیتیهای باباطاهر 2

 شود.( نیز دیده می53)همان: ص« بونه»( و 9)همان: ص« وانبی»(. البته افعال 20
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ــمم              هد بر چشـ ــگت گر پا ن ای سـ
ــت  دوســــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خاک        گان  ته دیرم به مژ  راهش رو
 :104یوان ایزدی: صد                                                                                                                 

 ای دوستز عشقت كار و باری دیرُم 
 

ــتولی بیهوده كاری دیرُم    ای دوسـ
 :44یوان باباطاهر: صد                                                                                                               

ــیه  ــک چین س ــنبلت بیز مش  تر س
                                                                                                                

بی     هزاران دل   كلــت  قیــد كــا ــه   ب
 :104دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

ــتدو زُلفت موبه  مو كاویدُم ای دوس
 

 

 پریشان دیدُم ای دوست   هزاران دل 
 

 
 :51باباطاهر: صدیوان                                                                                                                

ــندی خوار و زارم تا كی و چند     پسـ
 

ــون  ــا كی و چنــد روزگــارمپریشـ  ت
 :104دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

ــتُم دل خویش     تا بسـ فان تو   به زل
 

ــان روزگاری   ــتپریش  دیرُم ای دوس
 :10دیوان باباطاهر: ص                                                                                                                

ــه      و دنــگ دلی دیرم دلی دیوان
 

نگ         یا ن نام  كه دیرم   نذونم مو 
 :105دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

ــه  دل ــه بنــدت  ای دیرم دیوان  ب
 

 ســر پُرشــُوری آنهم در كمندت  
 :52دیوان باباطاهر: ص                                                                                                                

ماهت     چار   به روی  ماه ده و   ای 
 

ــرو قدت ای زیبنده رفتار        به سـ
 :105دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

 ای دوست به روی چون مه تابانت
 

نت ای        تّا ــم و ابروی ف به چشـ
 دوســــــــــــــــــــــــــــــت

 
 :8صدیوان باباطاهر:                                                                                                                

ــو و روز ــر در بیابونم ش  مو كه س
 

شو و روز       سرشک از دیده بارونم 
 :105دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

قت        نالُم از فرا تا روز  بان  ــ  شـ
 

قت       یا ــت ــد از اشـ نه شـ  دلم دیوا
 :22دیوان باباطاهر: ص                                                                                                                

 به عالم كس مبادا چون من آیین
 

 دین و آیینمو آیین كس مبو در  
 :105دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

شق  شیت  تو كه عا  آیین و دینهكُ
 

نازُم      نت ب ــق دین و آیی عاشـ  مو 
 :17دیوان باباطاهر: ص                                                                                                                

ــوجم     ــرا بسـ بد خضـ  به آهی گن
 

ــوجم        پا بسـ تا ــر لک را جمله سـ  ف
 :105دیوان ایزدی: ص                                                                                                                
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ــارا        ــدارُم چــاره ی می ن نر جز   ب

 

 عدویی ســخت چون افالک دیرُم 

 :40دیوان باباطاهر: ص                                                                                                                

ــواجــ ــیب ــه ب  قــراریی كــه چــرا ت

 

 مــگــر پــرورده بــاد بــهــاری      

 گردی به كوه و دشــت و صــحراچرا  

 

ــاری    ــی ــدارم اخــت ــه ن ــه جــان ت  ب

 :106دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

 ای دوست سر به صحرا هشتُمز عشقت 

 

ــتُم ای       نامرادی كشـ هال   دوســــتن

 :7دیوان باباطاهر: ص                                                                                                                

ــلمانان   ــه درد آمو به یکبار    مسـ  سـ

 

ــار            غم ی یری و  ــ بی و اســ ی  غر

 :106دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

 نه عشـــقه دینُم اینه مســـلمانان

 

 مالمــت كم كنیــد، آیینُم اینــه 

 :4دیوان باباطاهر: ص                                                                                                                

ــا آنون كه از پا ســر نذونند  خوش

 

ــعله خشــک و تر نذونند   میان ش

 خانه و دیركنشـــت و كعبه و بت 

 

ــرایی  ند      سـ نذون  خالی از دلبر 

 :107دیوان ایزدی: ص                                                                                                                

یدُم        نه شـــدم روی تو د خا  به بت

 

یدُم        مدم كوی تو د جد آ ــ  به مسـ

 چه زاهد، چه كشیش و چه برهمن 

 

 ســراســر رویشــان ســوی تو دیدُم 

های باباطاهر موضوعات متعددی مشاهده میشود و     همچون ترانه پ( در دوبیتیهای ایزدی 

 (:9تنها خطاب به یار و مسائل عاشقانه وجود ندارد؛ برای نمونه از دیوان باباطاهر )ص 

ــم رس  ــاد دل ــه فــری ــدا ب  خــداون

 

 كسكس تویی مو مانده بیكس بی 

ــداره         همــه گوینــد طــاهر كس ن

 

جت كس            حا چه  نه  یار م  خدا 

 (:107و از دیوان ایزدی )ص                                                                                                   

 خــداونــدا گــل از تو خــار از تو

 

ــو     ــالن زار از ت ــب ــل ــوای ب  ن

ــار آری به بازار   ــاخس  تو گل از ش

 

تو        ــازار از  تو و ب لزار از  گ  كــه 

ستعاره   ت( آرایه  شبیهات و ا ساده های ادبی: در دوبیتیهای باباطاهر عموماً ت ای دیده های 

دیوان خوبی پیروی كرده است؛ مثالً تشبیه مژگان به تیر از میشود. ایزدی از این ویژگی نیز به

( هم مشاهده میشود و یا تشبیه دل به شیشه و 106( در دیوان ایزدی )ص42باباطاهر )ص 

ستعارۀ  شاعر )دیوان باباطاهر: ص  « سنبل » ا ؛ دیوان 39و  8از زلف معشوق در دیوان هر دو 

ــبیه 107ایزدی: ص ــت. حتّی ادات تش ــت؛ « مثال»( آمده اس در هر دو دیوان بکار رفته اس
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ــق مثال چوب تر بی  (: »26دیوان باباطاهر )ص    تو (: »107و دیوان ایزدی )ص« دل عاشـ

 «.پنداری مثال خون مو بی

 وامل مغایرت سبکیع -2-2-1-2

سم الف( واژه شاره كردیم كه ایزدی  یهای غیرلری و ر «  دارم»را بجای « دیرُم»: گرچه ا

ــت )رک: دیوان ایزدی كازرونی: ص      ــتفاده میکند، امّا همواره چنین نیسـ و  106، 105اسـ

ــت؛ كلماتی كه در دوبیتیهای          (. واژه109 های ادبی، عرفانی و... در دوبیتیهای او كم نیسـ

ــوند:   باباط    ــخند »(، 109و  104)ص« كاویدم  »اهر دیده نمیشـ «  پیکان »(، 105)ص« نوشـ

« طرّه»(، 105)ص« نقــاب»(، 107، 105)ص« عــارض»(، 105)ص« فتــّان»(، 105)ص

ستور »(، 107، 106، 105)ص (،  105)ص« عدو»(، 105)ص« صاف و دُرد »(، 105)ص« م

«  كابین»(، 105)ص« زهد»(، 105، )ص«ریا»(، 105)ص« ســالوس»(، 105)ص« ناقوس»

ــا»(، 105)ص هل »(، 105)ص« كلیســ حه  »(، 106)ص« مجروح»(، 106)ص« ب ــب «  سـ

(،  107)ص« موزه»(، 107)ص« دروا»(، 107)ص« توشهره»(، 106)ص« دستار»(، 106)ص

ستور »، «ریا»، «سالوس »ها همچون ( و... . برخی از این واژه108)ص« آژیده» ، «زهد»، «م

ستار »، «سبحه » سا »و « د شعار  د برگرفته از ادبیات عرفانی پس از باباطاهر ببای« كلی ویژه ا

ضمون ابیاتی كه هر یک از این واژه         ست كه م ضح ا شد. وا شیرازی با ها در آنها بکار حافظ 

 رفته، با مضمون دوبیتیهای باباطاهر تفاوت دارد.

ــبت دوبیتیهای باباطاهر )و فارغ از اینکه زبان این یها در دوبیت در یک نگاهِ كلی و به نس

ــده   ــمی نزدیک ش ــی رس های لری كمتری بهره برده اند(، ایزدی از واژهطول زمان به فارس

نویسـی، دوبیتیها را به دوبیتیهای   گذاری و یا شـکسـته  اسـت. در اغلب موارد، صـرفاً حركت  

 در ابیات زیر:« درخته»و « دونه»، «سخته»، «لختهلخت»باباطاهر نزدیک میکند؛ مثالً 

 لخته این غم لخت  دلم چون گل از 

 

ته        ــخ خار و راه سـ پایم پُر ز   كه 

 چــه دونــه حــال مرغــان گرفتــار 

 

ــاخ درخته     هر آن مرغی كه بر شـ

 (106)همان: ص 

استفاده   « سراغ »بجای « سراق »، از كلمۀ «اشتیاق »قافیه شدن با  و یا آنجا كه برای هم

تبر ادبی.  بکار رفته و نه در دیگر متون مع   دیوان باباطاهر    ( كه نه در   105كرده )همان: ص 

زلفان به رو پاشیده سیه»آن هم جدید است: « پاشیده داشتن»تعبیر ریخته شدن زلف بر رو به 

ر رو بمسلسل زلف   »استفاده كرده است:   « ریته داشتن »و باباطاهر از ( 108)همان: ص« دیری

 (.34دیوان باباطاهر: ص)« ریته دیری

ــ نورآباد  به نظر میرسد ایزد ی با توجه به آشنایی احتمالی با گویش لری جنوب كشور ـ

ــ این  به فارسی نزدیک  لرستان ممسنی و كهگیلویه و بویراحمد كه به نسبت لریِ    تر است ــ



 241/ سرایی بطرزِ باباطاهرتأملی در دوبیتی

شتی  ». مثالً عبارت 1ابیات را سروده باشد   (  107سوزاندی و برشته كردی، ص  « )= سُختی بِرِ

هم از « ســُختن»بهره نبرده و به جای « برشــتن» وی ازبه گویش باباطاهر شــباهتی ندارد. 

ست )رک: دیوان باباطاهر: ص   « سوجیدن »و « سُوتن » ستفاده كرده ا هایی (. واژه40و  32ا

سیار »( به معنای 108)دیوان ایزدی كازرونی: ص« فِرِهْ»چون  ست، در  « ب هم با اینکه لری ا

سیاری ا   دیوان باباطاهر  شود امّا در عوض ایزدی ب صیلِ موجود در  ز واژهدیده نمی هایِ لریِ ا

ــت؛ مثاًل در ده دوبیتی آغازین         ــتفاده نکرده اسـ ــعار باباطاهر را اسـ این دیوان باباطاهر    اشـ

ــتفاده نشــده اســت:  واژه بجای « ته»های رایج بکار رفته كه در دوبیتیهای ایزدی از آنها اس

( و 2)ص« آالله » (،2)ص« باز كند  »به معنی  « واكره»(، 1)ص« نذانی »(، 2و  1)ص« تو»

 (.2)ص« بسی»در معنی « وسی»

 هایی كه در دوبیتیهای باباطاهر دیده نمیشوند:ب( مضامین و یا اندیشه

 گریزانه دارد:دوبیتی زیر كه مضمونی خیامی و غم

فه اگر دُرد     ــا ــاقی اگر صـ  بده سـ

 

تا كی توان خورد؟     عالم مگر   غم 

ــان      ــق رُخ زیبــای جــان  بجز عشـ

 

 با خود میتوان برد؟از این عالم چه  

 (105)دیوان ایزدی: ص 

شتابد و گرچه مینالد،         ستقبال غم می ست كه به ا شۀ باباطاهر ا مّا از آن  امتفاوت با اندی

 گریزان نیست:

ــیــب جــان مــا بی   غم عــالم نصـ

 

بی          میــا  ی ك فراغــت  ــه درد مــا   ب

ــد آخر به درمان درد هر كس     رسـ

 

 دل مــا بی كــه درمــانش بال بی      

 (36باباطاهر: ص)دیوان  

هایی اســت كه پس از نامههمچنین خطاب به ســاقی در دوبیتی مذكور متأثر از ســاقی

شدند و چنین موار       سروده  سی  شیرازی در ادبیات فار دی در نظامی و بویژه از دورۀ حافظ 

 (.335-334، ص3اشعار باباطاهر مشاهده نمیشود )رک: تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ج

 (:105یتی ایزدی )صمضمون این دوب

نه   وابُوالهی كس چو مو مجنون 

 

ــر اندر كوه و در هامون نه   وابُوسـ

ــه   بختی همچو بخُتم          وابو تیره   ن

 

نه    وابُودلی همچون دلُم پرخون 

 ( متضاد است:5نیز با این ترانۀ باباطاهر )ص 

                                                      
حال او به نحو زیبایی از تلفظ  اگرچه بافت كلمات و لغات كالً با لهجۀ كازرونی اســت ولی در عین»اند: . گفته1

ست       سته ا سود ج افزود  (. باید در این مورد65های محلی، همایونی: ص)ایزدی كازرونی و ترانه« صحیح آنها 

ست و ایزدی برآن      ستفاده كرده، غالباً متفاوت ا شی كه ایزدی در این دوبیتیها از آن ا كه لهجۀ كازرونی با گوی

 ید.بوده كه به لهجۀ لری دوبیتی بسرا
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ــا آنون كه هِر از بِر ندانند      خوشـ

 

ــند نه بخوانند        نه حرفی وانویسـ

بان     چو   یا ندر ب ند ا  مجنون رو نه

 

 در این كوهــا رون آهو چراننــد 

ــنعان را به یاد می     106دو دوبیتی دیوان ایزدی )ص  ــیخ صـ ــتان شـ آورد كه در  ( داسـ

 مونی اشاره نشده است.های باباطاهر به چنین مضترانه

ــادگی گفتار  پ( ایزدی گاه به آرایه ــعر را تا حدودی از س ــته كه ش های ادبی توجه داش

 در بیت زیر:« خویش»و « كیش»، «كشیش»دوبیتیها دور میکند؛ مثالً جناس میان 

به كیش خویش    ــیشــــانم  كشـ

 خــــــــــوانــــــــــنــــــــــد  

 

نه آنم         نه اینم  كه  یدانی   تو م

 (106)همان: ص 

 های بعد از عصر باباطاهر شباهت دارد:و یا مناظرۀ زیر كه به اشعار دوره

شه   به دل گفتُم ز جنّت، گفت رُو

 

شه ز دوزخ    گفتُمش، گفتا كه خُو

 سخن گفتُم ز طوبی، گفت باالش 

 

ــه    ــر، گفتا گفتگوُشـ  بگفتُم حشـ

 )همان: همانجا( 

 نیز تشبیه مركب و تصنّعی زیر:

 خط ســبزی كه بر عارض نوشــتی

 

ــکین خــال گردش نقطــه    ز مشـ

ــی  هشــــــــــــــــــتـــــــــــــ

 

بی         مو  مثــال خون  پنــداری   تو 

 

 كم آتش درزدی، ســُختی بِرِشــتی 

 (107)همان: ص 

ــت. برای مثال،         ت(  ــعار باباطاهر اسـ ــتر از اشـ كلمات عربی در دوبیتیهای ایزدی بیشـ

بهره میبرد، درحالیکه ایزدی )دیوان: « كمان ابرو»( از تعبیر ســادۀ 100باباطاهر )دیوان: ص

 استفاده میکند.« مقوّس ابروان»( از 106ص

شباهتها و تفاوتهای ترانه   ست  بیش از این موارد  های باباطاهر و ایزدی كازرونیگفتنی ا

ــت. نگارندگان مثالهای متعددی در این زمینه گردآوری كرده اند، امّا بدلیل مجال اندک اسـ

 آن را به یادداشت دیگری موكول میکنند.

 غافل فیروزآبادی -2-2-2

ــینی فیروزآبادی متخلص به       ــاعر قرن «غافل  »میرزا محمد بن میرزا عبداهلل حسـ ، شـ

ــیل كرده و در اواخر عمر به    ــیزدهم و اوایل چهاردهم هجری بود كه اندكی در علم تحص س

؛ تذكرۀ 312منصــبان اشــتغال داشــته اســت )تذكرۀ شــعاعیه: صتدریس فرزندان صــاحب

ق به پایان  1321در محرم ســال كرۀ شــعاعیه تذ(. ازآنجاكه تألیف 432الفصــاحه: صمرآت

آید كه غافل در قید حیات بوده، باید ســال وفات وی را پس از رســیده و از فحوای آن برمی

ــت. جالب توجه اینکه وی و ایزدی كازرونی در یک دورۀ زمانی و در حوزۀ           این تاریخ دانسـ

 اند.جغرافیایی مشتركی میزیسته
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بر دوبیتیها، سه غزل از او نقل شده كه غزل اول و دوم  در تذكرۀ شعاعیه )همانجا( عالوه 

شوریدۀ            ستقبال از غزل مشهور  سوم در ا شیرازی و غزل  سعدی  شقانۀ  سبک غزلیات عا به 

ست. چند بیت از دو غزل دیگر او     شیرازی )هرچه كنی بکن مکن ترک من ای نگار من...( ا

)همانجا( آمده كه هر دو به سبک غزلیات سعدی است. جز این    صاحه  الفمرآتنیز در تذكرۀ 

-313)صتذكرۀ شعاعیه  ای كه در ادامه بررسی خواهیم كرد و در  پنج غزل و یازده دوبیتی

ـ كه به قول شعاع  314 ( آمده است، از او شعر یا اثری در دست نداریم. اینک دوبیتیهای او 

را با دوبیتیهای باباطاهر  « باباطاهر گفته به ســـبک( »313شـــیرازی )تذكرۀ شـــعاعیه: ص

 مقایسه میکنیم:

 عوامل مشابهت سبکی -2-2-2-1

های این یازده دوبیتی    ها: تعداد معدودی از واژه   گذاری واژه الف( كلمات لری و حركت  

مشکول شده است )مانند:  تذكرۀ شعاعیه ـــ در تنها منبع اصلی این اشعار ـــ نسخۀ خطی 

اند. این مسئله برخالف  كه در نسخۀ چاپی تذكره هم نیامده «( بستان بُو گل »و « ره به كُه»

 دوبیتیهای ایزدی است و فهلوی بودن این دوبیتیها را كمتر به خواننده القا میکند. 

شود:   ، «شو »، «مو»، «زبون»البته چندین كلمۀ لری و عامیانه در این دوبیتیها دیده می

و « دیری»، «وابونــه»، «میبو»)=درخــت(، « دار» )=كوه(،« كــُه»)=تــب( « تُو»، «آبیــد»

نیامده و   دیوان باباطاهر    در « تو»و « زبون»ها همچون  گرچه برخی از این واژه «. ندیری »

صورت دیگر واژۀ   ستفاده  42و  9، 5)دیوان باباطاهر: ص« وابی»، یعنی «آبید»باباطاهر از  ( ا

 میکند.

 ب( تعبیرات، تركیبات و مضمونهای مشترک:

 (:39باطاهر )دیوان: صبا

 شــو و روز نشــینم بر ســر راهت
 

 بود روزی تو را بر مو گــذر بی      

 (:313غافل )تذكرۀ شعاعیه: ص                                                                                                

ــتم ــسـ  اندر رهگذارتدوش  نشـ

 

ــحرگه انتظارت       ــیدم تا سـ  كشـ

 (:5باباطاهر )دیوان: ص                                                                                                           

بان      یا ندر ب ند ا  چو مجنون رو نه

 

 آهو چراننــد در این كوهــا رون 

 غافل )تذكرۀ شعاعیه: همانجا(:                                                                                                

ــان میمیرم آخرز هج  رِ مهوشــ

 

 آخر چو مجنون ره به كُه میگیرم   

 (:32باباطاهر )دیوان: ص                                                                                                        

گان تر آیی    ــکم ز مژ ته اشـ  بی 
 

 بر آیی  بی  نخــل حیــاتم   بی تو    

 (:314غافل )تذكرۀ شعاعیه: ص                                                                                                



 1399تیر  /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 244

ــه  ــتیم بزن از ریشـ  را نخل هسـ

 

ــه دیری   ــر اندیش  چرا از روز حش

 های مشترک:  پ( تشبیه 

 :(11)دیوان: صاباطاهر ب                                                                                                      

حال كه فی  منم آن آجرین مرغی  ال

 

ــال           نم ب برز گر  می  ل ــوجم عــا  بسـ

 غافل )تذكرۀ شعاعیه: همانجا(: 

یاره   من آن مرغم  كه دامم زلف 

 

ــتــه از غم بی          قراره دلم پیوسـ

 :(16اباطاهر )دیوان: صب                                                                                                       

 خوش آن ساعت كه دیدار تو وینم

 

ــار           ین ت بر ن ع منــد  نم     ك ی  تو و

 (:313)تذكرۀ شعاعیه: ص غافل                                                                                                

 كمند گیســوانشــانچه ســازم با 

 

ید       پای مو پیچ و تو آب  كه گرد 

 ت سبکیعوامل مغایر -2-2-2-2 

،  8به كار رفته )ص« وزشو و ر »و رسمی: در دیوان باباطاهر بارها   های غیرلریالف( واژه

شعاعیه   « شب و روز »(، امّا غافل از 39و  37، 21، 10، 9 ستفاده میکند )تذكرۀ  : همانجا(.  ا

سمی یا امروزی     شعار باباطاهر به كار نرفته و ادبی، ر ست: رهگذار،  ااز دیگر كلماتی كه در ا

 )همان: همانجا(. پیچیدن، فرمان، مقصود و طلعت

 هایی كه در دوبیتیهای باباطاهر دیده نمیشوند: ب( مضامین و یا اندیشه

 مضمون این دوبیتی غافل:

ــتم چو قامت  ــبح را بسـ  نماز صـ

 

 به چشمم برگذشت آن سروقامت 

 زبونم حمد را یکســر غلط خواند 

 

ــازم من به فردای قیامت       چه سـ

 )همان: همانجا( 

شتی را       ترانه دربر اینکه عالوه سوب به فایز د شود، دوبیتی من شاهده نمی های باباطاهر م

 آورد:به یاد می

مت             یا مت ق قا مت و  قا مت  یا  ق

 

مت           قا قّد و  ند این  مت میک یا  ق

متــت را           ینــد قــا ب ب گر   مؤذن 

 

مت                یا تا ق ند  ما مت ب قا قد   به 

 (25، ص4زادۀ آدمیت: جركن، 1سرایان فارسدانشمندان و سخن) 

اره جور از معشوق  رقیبی وجود ندارد كه شاعر از جور او بنالد. همو باباطاهر هایدر ترانه

روز  ینکه شبانه (، امّا غافل فیروزآبادی از ا41و  18؛ نیز در 16)رک: دیوان باباطاهر: صاست  

 جور رقیبان معشوق را تحمل میکند، سخن میگوید )رک: تذكرۀ شعاعیه: همانجا(.

                                                      
 به كوشش عبدالمجید زنگویی نیامده است.های فایز ترانه. این دوبیتی در چاپ معتبر 1
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 برخالف دوبیتیهای ایزدی و باباطاهر عاشقانه است.پ( تمام دوبیتیهای غافل 

سی جامع و دقیقی       ست، نمیتوان برر سیار محدود ا البته بدلیل اینکه دوبیتیهای غافل ب

ست كه توفیق      شخص ا سه با دوبیتیهای باباطاهر و ایزدی ارائه داد؛ گرچه م از آن و در مقای

 ار كمتر از ایزدی بوده است.وی در پیروی از سبک باباطاهر و همانندسازی اشعار بسی
 

 نتیجه -3

شاعران مختلفی       ست.  شهور و محبوب در میان عامۀ مردم ایران ا دوبیتی از قالبهای م

ترین اند كه در این میان، معروفخصــوص به لهجۀ فهلوی دوبیتی ســرودهدر طی قرون و به

ست. دوبیتی    سلۀ قاجاریه در     سرایان دیگری نیز بویژه تا پیش از شاعر، باباطاهر عریان ا سل

ادبیات فارسی حضور داشتند كه گاه دوبیتیهای آنان شباهت زیادی با اشعار باباطاهر دارد و      

های وی شده است. البته شاعران این دوبیتیها قصد      به همین دلیل، برخی از آنها وارد ترانه

ــته     تقلید و نظیره  ــوفی مازندرا    گویی از باباطاهر را نداشـ ای نی در زمانه  اند. پورفریدون و صـ

شعار           شده بود. از ا شاعران متقدّم و تقلید از آن رایج ن سبک  ستند كه هنوز توجه به  میزی

ستنباط نمیشود. ترانه   های فایز دشتی، شاعر مشهور    آنان و منابع مختلف هم چنین امری ا

ی، تأثیر های ادبعصر قاجاریه هم تفاوتهای بسیاری با دوبیتیهای باباطاهر از نظر زبانی، آرایه  

 از متون حکمی و نجومی، رنگ بومی و مضامین دارد.

امّا در دورۀ بازگشت ادبی كه شاعران میکوشیدند از شاعرانِ بزرگِ پیش از سبک هندی  

تقلید كنند، حداقل دو شاعر ـــ ایزدی كازرونی و غافل فیروزآبادی ـــ بطرز باباطاهر دوبیتی  

و همچنین پورفریدون و فایز دشــتی از اهالی  اند. جالب اینکه هر دوی این شــاعران ســروده

ست. همچنین در      فارس بوده سپری كرده ا صوفی مازندرانی نیز مدتی را در این دیار  اند و 

ــبت به ترانه         ــباهتها و تفاوتهای دوبیتیهای ایزدی و غافل را نسـ های باباطاهر  این مقاله، شـ

بی بطرز اشعار باباطاهر داشته    بررسی كردیم. در این میان، ایزدی توفیق بیشتری در دستیا   

 است.
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